
    

 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ขา้พเจา้บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั(มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562   
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานใหญ่  667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเวลา 10.30 ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,381,459,430.00 บาท เป็น 1,578,815,237 บาท โดยออก
หุน้สามญั / หุน้บุริมสิทธิ จ านวน  197,355,807 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม  197,355,807 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 197,355,807 1.00 197,355,807 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1)เพื่อรองรับการ
จ่ายเงินปันผลเป็น
หุน้สามญั 

149,268,619 7 หุน้เดิม : 1 
หุน้ปันผล 

- - - 

(2) เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ RICHY-W1 

24,043,594 - - - - 

      
(2) เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ RICHY-W2 

24,043,594 - - - - 

      



 

 2 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้ จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั ในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลใหม่ 
ในกรณีมีเศษของหุน้ใหจ่้ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.14286 บาท 

  2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จดัสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  ..................... ..................... .................................................. 
ประชาชน หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 
บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 

          ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

    3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ. โรงแรม เอสดี    

  อเวนิว หอ้งป่ินเกลา้ ชั้น 3 เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700   
  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562   

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1  บริษทัจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทั รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
 บริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือน าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
 แห่งประเทศไทย 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 
- เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

- เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1  

- เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 6.1 เพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ของบริษทั 
 6.2 เพ่ือรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 7.1 นโยบายเงนิปันผล  บริษทัมีนโยบายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัเงินส ารองต่างๆทุกประเภทตามท่ีกฏหมายและบริษทัก าหนดไว ้และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่
 มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บั
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 ผลงานด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดใน
 อนาคตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร และ
 การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

 7.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ปันผลคร้ังน้ีจะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัทุกประการและมีสิทธิไดรั้บเงินปัน 
 ผลจากการด าเนินงานเท่ากบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
  7.3 อ่ืน ๆ   ........................... - ไม่มี - .............................................................................................. 

 8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

    - ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
2 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 (Record Date) 
13 มีนาคม 2562 

3 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
4 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 25 เมษายน 2562 
5 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิรับหุน้ปันผล 3 พฤษภาคม 2562 
6 จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัส้ินสุด

การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

                   ลายมือช่ือ....................................................................... กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
    ( นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ ์) 

                                      ต าแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร                           
                                  ลายมือช่ือ...................................................................... กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

    ( นายสมศกัด์ิ อรรถบูรณ์วงศ ์) 
                        ต  าแหน่ง    กรรมการบริษทั 
 
 


